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Kernboodschap Het college informeert de commissie middels een evaluatie over de verordening 

leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs, die per 1 augustus 

2016 is ingegaan. In de evaluatie wordt inzicht gegeven in de aantallen leerlingen 

die gebruik maken van leerlingenvervoer, en de maandelijkse kosten, onder de 

nieuwe verordening. Daarnaast toont de evaluatie aan dat het benoemen van de 

verantwoordelijkheid van ouders om kinderen van en naar school te brengen zorgt 

voor grotere zelfredzaamheid van deze doelgroep. Waar zelfredzaamheid (nog) 

geen optie is wordt maatwerk geboden.  

  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Samenleving. 

 

In de commissie Samenleving van 12 mei 2016 heeft het college toegezegd dat de 

aantallen leerlingen in vervoer, en de vraag in hoeverre leerlingen in staat zijn op 

eigen kracht naar school te kunnen, worden gemonitord en geëvalueerd. Middels 

deze evaluatie wordt de commissie geïnformeerd over de gevolgen van de 

invoering van de verordening leerlingenvervoer; de consequenties voor het budget 

leerlingenvervoer en de aantallen leerlingen die gebruik maken van vervoer van en 

naar de Internationale Taalklas gezien de toename van nieuwkomers.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs 

Haarlem 2016 (2016/78456), in commissie samenleving 12 mei 2016 en 

raadsvergadering 26 mei 2016. 

 

Besluit College  

d.d. 5 september 2017 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2016/12-mei/20:00/22-00-uur-Verordening-Leerlingenvervoer-Internationale-Taalklas-primair-onderwijs-gemeente-Haarlem-2016-MS/2016078456-3-Bijlage-Verordening-Leerlingenvervoer-Internationale-Taalklas-primair-onderwijs-gemeente-Haarlem-2016.pdf
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1. Inleiding 

De verordening Internationale Taalklas (ITK) past in de doelstelling van de 

programmabegroting, beleidsveld 1.1. Onderwijs en Sport: ‘meer kansen voor jeugd om een 

goede schoolloopbaan te hebben, vanaf de voorschoolse periode tot en met het voortgezet 

onderwijs’. Dit geldt ook voor de zogeheten nieuwkomers. Daarbij hanteert de gemeente als 

uitgangspunt dat vervoer van het kind van en naar de Internationale Taalklas de 

verantwoordelijkheid is van ouders. Met de ingang van de verordening leerlingenvervoer ITK 

in 2016 is afgesproken dat nieuwkomers die (nog) niet zelfredzaam zijn en voldoen aan het 

afstandscriterium van 3 kilometer tussen school en de ITK, in aanmerking komen voor 

leerlingenvervoer voor een periode van 10 weken. Het doel van deze informatienota is de 

commissie te informeren over de uitvoering van de verordening, een jaar na invoering.  

 

2. Kernboodschap 

De nieuwe verordening leerlingenvervoer ITK heeft ervoor gezorgd dat de aantallen kinderen 

die gebruik maken van leerlingenvervoer van en naar de ITK zijn gedaald (zie bijlage 1). In 

de praktijk blijkt dat met het verdwijnen van het automatisch toekennen van vervoer op basis 

van afstand, en het benoemen van verantwoordelijkheden van ouders, de aantallen leerlingen 

in vervoer dalen. Dit heeft in de praktijk niet geleid tot problemen, aangezien waar nodig 

vervoer is toegekend. Maatwerk blijft mogelijk in de praktijk en wordt geboden.  

 

3. Consequenties 

De verordening leerlingenvervoer ITK heeft niet geleid tot financiële druk op het budget 

leerlingenvervoer, de kosten voor leerlingenvervoer ITK zijn in het schooljaar 2016/2017 

gestaag gedaald ondanks toenemende aantallen leerlingen in de ITK (zie bijlage 1). 

De nieuwe voorwaarden binnen de verordening leerlingenvervoer ITK hebben geleid tot 

grotere zelfredzaamheid en bewustwording van verantwoordelijkheden van ouders van 

nieuwkomers.  

 

4. Vervolg 

Het bestuur wordt jaarlijks geïnformeerd middels een monitoring van de verordening 

leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs. Indien er zich substantiële 

wijzigingen voordoen met betrekking tot het budget leerlingenvervoer door bijvoorbeeld een 

hoge instroom van nieuwkomers die gebruik maken van leerlingenvervoer van en naar de 

Internationale Taalklas, zal de commissie hier over worden geïnformeerd.  

 

5. Bijlagen 

 

1. Evaluatie verordening leerlingenvervoer Internationale Taalklas  

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


